
 

 :כפיפות
 .ולמנכ"לית החברה רותים חברתייםימנהלת המחלקה באגף לשללעו"ס המועדונית ו

 :תאור התפקיד
המועדונית פועלת .  9 – 12ילדים בגילאי  12. במועדונית  לילדים עם קשיים התנהגותייםמועדונית 

רך. במועדונית על פי הצו ויום נוסף בשבוע בבוקר יום, 19:00עד  13:00ימים בשבוע משעה  חמישה
 . ביה"ס בו לומדים הילדיםמול ונדרש קשר  נעשית גם עבודה עם הורים

 התפקיד כולל:

 .הענקת העשרה וגרייה לילדים 

 .התמודדות אסרטיבית ובונה עם ילדים בסיכון או ילדים עם בעיות התנהגות 

 ולימודי ניהול מעקב. התנהגותי שקידה על התפתחות הילדים בתחום החברתי, רגשי 

 .שמירה על שלום הילדים 

 .אחריות לביקור סדיר ושילוב בחוגים 

  של העו"ס לגבי כל ילד. פרטניתיישום תכנית 

 .שותפות בפיתוח תכנית שנתית למועדונית ויישומו 

 .קשר שוטף ועדכון הדדי עם ההורים ובית הספר 

 .פיקוח על תזונה נאותה 

 .קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית ויישומו בשטח 
 

 תפקיד:דרישות ה
 : השכלה

 .או בעל תואר ראשון באחד מתחומים אלו חינוך/מדעי ההתנהגות /החברה מדעילסטודנט 
 :ניסיון תעסוקתי

 .בעבודה עם ילדים/נוער שנתיים לפחותשל  ניסיון
 : כישורים אישיים

 .בצוות עבודה יכולת
 .התנהגות בעיות עם ילדים עם התמודדות יכולת
 .שיפוטית ולא חיובית גישה

 .בעברית מלאה שליטה
 :דרישות מיוחדות

 .צ"אחה בשעות עבודה
 

 100%:המשרה היקף
 

 :הערה
 על פי הצורך.בחברה המועמד/ת שיבחר לתפקיד יישא במטלות נוספות 

  .והשירותים החברתיים הרווחה, משרד העבודה המשרה כפופה לתקן ומימון  *
 

רשעה בעבירות מין. בהתאם לחוק, על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר ה
 חל בשלב זה על גברים בלבד )מצ"ב טופס אישור מוסד(.

 
על המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים, 

 תיפסל מועמדותו/ה על הסף.
 

 15:30עד השעה  20.06.17 , תאריךג'מועד אחרון להגשת מועמדות יום 
 . רחובות 8רח' הנביאים  לחברה העירונית יוגשו באופן אישימסמכים ה     

 
 המשרה מאוישת ע"י מ"מ *

 
 

 
ניתן   -טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל  

 )מכרזי כ"א( rehovot.co.il-www.ironitהחב' העירונית למצוא באתר 
 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00לקבלת מידע בין השעות 

 1183 מס' פומבי מכרז

 טיפולית מדריך/ה במועדוניתתפקיד: 
 לילדים ונוער

 

 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

http://www.ironit-rehovot.co.il/

